
 

1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ค ำแถลงงบประมำณ  
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

   
          
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ  
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบรหิารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปตี่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนืออีกครั้งหนึง่ ฉะนั้น ในโอกาสนี ้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางเหนือจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี ้   

1. สถานะการคลัง    
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้     
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 34,827,788.86 บาท     
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 18,940,973.40 บาท     
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,507,798.89 บาท     
1.1.4 รายการทีไ่ด้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท     
1.1.5 รายการทีไ่ด้กันเงินไวโ้ดยยงัไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท    

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท   
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560 ณ วันที่ 3 สงิหำคม พ.ศ.2560    

(1) รายรับจริง จ านวน 23,094,413.76 บาท ประกอบด้วย     
หมวดภาษีอากร จ านวน 134,033.05 บาท    
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 7,698.50 บาท    
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 202,448.89 บาท    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 276,843.00 บาท    
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 386,503.00 บาท    
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท    
หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 11,950,026.32 บาท    
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 10,136,861.00 บาท   

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 6,364,000.00 บาท   
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 15,617,715.68 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จ านวน 5,584,860.00 บาท    
งบบุคลากร จ านวน 6,034,825.48 บาท    
งบด าเนินงาน จ านวน 2,907,830.20 บาท    
งบลงทุน จ านวน 258,200.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จ านวน 832,000.00 บาท   

(4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 6,364,000.00 บาท   
(5) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินสะสม จ านวน 769,020.00 บาท   
(6) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 

 



 

2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  ค ำแถลงงบประมำณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

                
  รำยรับจริง ปี  2559 ประมำณกำร ปี 

2560 
ประมำณกำร ปี 

2561 
รำยได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 159,563.18 200,000.00 190,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 12,798.40 41,000.00 23,500.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 258,807.18 310,000.00 310,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 363,819.00 302,000.00 410,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 21,020.00 136,000.00 41,500.00 
  หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 816,007.76 990,000.00 976,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดภาษีจดัสรร 15,127,618.91 13,110,000.00 16,050,000.00 

รวมรำยได้ที่รฐับำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

15,127,618.91 13,110,000.00 16,050,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,618,983.00 12,781,600.00 12,974,000.00 

รวมรำยได้ที่รฐับำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,618,983.00 12,781,600.00 12,974,000.00 
รวม 20,562,609.67 26,881,600.00 30,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

 

ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

รำยจ่ำย รำยจ่ำยจริงป ี2559 ประมำณกำร ปี 
2560 

ประมำณกำร ปี 
2561 

จ่ำยจำกงบประมำณ       
  งบกลาง 949,145.00 6,326,600.00 6,999,870.00 
  งบบุคลากร 7,078,376.00 9,898,400.00 10,982,630.00 
  งบด าเนินงาน 3,528,709.87 5,463,290.00 5,495,500.00 
  งบลงทุน 668,050.00 4,239,310.00 4,728,500.00 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 110,000.00 115,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 6,343,017.87 844,000.00 1,678,500.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 18,567,298.74 26,881,600.00 30,000,000.00 
รวม 18,567,298.74 26,881,600.00 30,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

ส่วนที่  2 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 

อ ำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง 

 

 



 

5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  
บันทึกหลกักำรและเหตุผล    

ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

        
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,335,630 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 122,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 1,346,100 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,719,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 470,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 180,000 
  แผนงานการเกษตร 400,000 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,077,400 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 6,999,870 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 30,000,000 

 

 
 

 

 

 



 

6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 
อ ำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

        
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป           
    

งำน 
  

งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลำกร 6,170,040 2,489,590 8,659,630 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 0 2,571,120 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,598,920 2,489,590 6,088,510 
งบด ำเนินงำน 1,991,000 401,000 2,392,000 
    ค่าตอบแทน 230,000 158,000 388,000 
    ค่าใช้สอย 1,160,000 158,000 1,318,000 
    ค่าวัสดุ 330,000 70,000 400,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 271,000 15,000 286,000 
งบลงทุน 182,300 51,700 234,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 182,300 51,700 234,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 20,000 0 20,000 
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 

                                  รวม 8,393,340 2,942,290 11,335,630 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน         
    

งำน 
  

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

รวม งบ 
    
      

        
งบด ำเนินงำน 122,000 122,000 
    ค่าใช้สอย 122,000 122,000 
                                             รวม 122,000 122,000 

แผนงำนกำรศึกษำ 
 
        

    
งำน 

  
งำนระดับก่อนวัย

เรียนและ
ประถมศึกษำ 

รวม งบ 
    
      

        
งบด ำเนินงำน 490,100 490,100 
    ค่าใช้สอย 80,000 80,000 
    ค่าวัสดุ 410,100 410,100 
งบเงินอุดหนุน 856,000 856,000 
    เงินอุดหนุน 856,000 856,000 
                                            รวม 1,346,100 1,346,100 
 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์         
    

งำน 
  

งำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์ 

รวม งบ 
    
      

        
งบด ำเนินงำน 80,000 80,000 
    ค่าใช้สอย 80,000 80,000 
                                           รวม 80,000 80,000 

 

 

 

 



 

8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนงำนเคหะและชุมชน           
    

งำน 
  

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 
งำนไฟฟ้ำถนน รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลำกร 2,323,000 0 2,323,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,323,000 0 2,323,000 
งบด ำเนินงำน 280,000 608,000 888,000 
    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000 
    ค่าใช้สอย 180,000 330,000 510,000 
    ค่าวัสดุ 58,000 278,000 336,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 2,000 0 2,000 
งบลงทุน 65,500 3,650,000 3,715,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 65,500 2,650,000 2,715,500 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,000,000 1,000,000 
งบเงินอุดหนุน 0 792,500 792,500 
    เงินอุดหนุน 0 792,500 792,500 
                                             รวม 2,668,500 5,050,500 7,719,000 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน         
    

งำน 
  

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุนควำม
เข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ 
    
      

        
งบด ำเนินงำน 270,000 270,000 
    ค่าใช้สอย 270,000 270,000 
                                             รวม 270,000 270,000 

 

 

 

 

 

 



 

9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร           
    

งำน 
  

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม งบ 
    
      

        
งบด ำเนินงำน 350,000 120,000 470,000 
    ค่าใช้สอย 280,000 120,000 400,000 
    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000 
                                             รวม 350,000 120,000 470,000 

 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ         
    

งำน 
  

งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

รวม งบ 
    
      

        
งบด ำเนินงำน 85,000 85,000 
    ค่าใช้สอย 85,000 85,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 95,000 95,000 
    รายจ่ายอื่น 95,000 95,000 
                                             รวม 180,000 180,000 

 

แผนงำนกำรเกษตร         
    

งำน 
  

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำ
และป่ำไม้ 

รวม งบ 
    
      

        
งบลงทุน 400,000 400,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 400,000 400,000 
                                             รวม 400,000 400,000 

 

 

 



 

10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนงำนกำรพำณิชย์         
    

งำน 
  

งำนกิจกำรประปำ รวม งบ 
    
      

        
งบด ำเนินงำน 698,400 698,400 
    ค่าใช้สอย 180,000 180,000 
    ค่าวัสดุ 218,400 218,400 
    ค่าสาธารณูปโภค 300,000 300,000 
งบลงทุน 379,000 379,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 379,000 379,000 
                                             รวม 1,077,400 1,077,400 

 

แผนงำนงบกลำง         
    

งำน 
  

งบกลำง รวม งบ 
    
      

        
งบกลำง 6,999,870 6,999,870 
    งบกลาง 6,999,870 6,999,870 
                                             รวม 6,999,870 6,999,870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังมะปรำงเหนือ 
อ ำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญตัิ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอวังวิเศษ 
 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา่ ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป จา่ยจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท โดย
แยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,335,630 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 122,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 1,346,100 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 7,719,000 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 270,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 470,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 180,000 
  แผนงานการเกษตร 400,000 
  แผนงานการพาณิชย ์ 1,077,400 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 6,999,870 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 30,000,000 
 ข้อ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี ้ 

         
งบ ยอดรวม 

รวมรำยจำ่ย 0          
 ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลวังมะปรางเหนือปฏิบัตกิารเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบกิจ่ายเงินขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
          

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลวังมะปรางเหนือมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
  

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................    
 

(ลงนาม).................................................. 
   (นายธนง  จันแดง) 
   ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
 

อนุมัติ 
 
 

(ลงนาม)........................................................ 
(นายวรพันธุ์  สุวรรณยุหะ) 

ต าแหน่ง  นายอ าเภอวังวิเศษ 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ   
อ าเภอ วังวิเศษ  จังหวัดตรัง   

                          
  รำยรับจริง ประมำณกำร 

  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 
หมวดภำษีอำกร               
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 0.00 74,121.74 62,201.38 80,000.00 12.50 % 90,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที ่ 0.00 54,484.57 56,520.68 70,000.00 0.00 % 70,000.00 
     ภาษีป้าย 0.00 7,744.00 8,213.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 11,763.15 10,326.30 40,000.00 -50.00 % 20,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 0.00 148,113.46 137,261.36 200,000.00     190,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต               
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 1,086.40 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 192.00 0.00 100.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมปดิ โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา 

0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 0.00 400.00 750.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 3,400.00 0.00 100.00 % 4,000.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 258,734.64 1,800.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

0.00 6,000.00 5,500.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 % 0.00 
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  รำยรับจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสยีง 

0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 0.00 265,134.64 12,798.40 41,000.00     23,500.00 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน               
     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 0.00 13,500.00 12,500.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
     ดอกเบี้ย 0.00 287,846.91 246,307.18 290,000.00 0.00 % 290,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 0.00 301,346.91 258,807.18 310,000.00     310,000.00 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์               
     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 0.00 331,636.00 326,486.00 300,000.00 33.33 % 400,000.00 
     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 6,049.00 9,361.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00 
รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ 0.00 337,685.00 335,847.00 302,000.00     410,000.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด               
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้ 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าขายแบบแปลน 0.00 214,500.00 21,000.00 135,000.00 -70.00 % 40,500.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 2,310.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 0.00 216,810.00 21,020.00 136,000.00     41,500.00 
หมวดรำยได้จำกทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 0.00 5,470.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 0.00 5,470.00 0.00 1,000.00     1,000.00 
หมวดภำษีจัดสรร               
     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนตแ์ละล้อเลื่อน 0.00 361,426.70 341,587.18 10,000.00 3,400.00 % 350,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 7,378,632.31 7,562,898.23 7,000,000.00 11.43 % 7,800,000.00 
     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 0.00 2,407,110.74 2,391,411.07 2,000,000.00 40.00 % 2,800,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 132,751.58 83,938.91 60,000.00 50.00 % 90,000.00 
     ภาษีสุรา 0.00 1,215,853.81 1,195,816.08 950,000.00 36.84 % 1,300,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 0.00 2,094,700.16 2,572,210.23 2,000,000.00 50.00 % 3,000,000.00 
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  รำยรับจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่า
ด้วยป่าไม ้

0.00 72,047.00 72,025.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 0.00 37,115.73 46,273.01 40,000.00 25.00 % 50,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 0.00 59,761.67 40,615.20 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

0.00 676,888.00 820,359.00 950,000.00 -36.84 % 600,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 592.00 485.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00 
รวมหมวดภำษีจัดสรร 0.00 14,436,879.70 15,127,618.91 13,110,000.00     16,050,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

0.00 5,461,107.00 4,618,983.00 12,781,600.00 1.51 % 12,974,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 5,461,107.00 4,618,983.00 12,781,600.00     12,974,000.00 
รวมทุกหมวด 0.00 21,172,546.71 20,512,335.85 26,881,600.00     30,000,000.00 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  30,000,000   บำท  แยกเป็น   

รำยได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภำษีอำกร รวม 190,000 บำท 
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 90,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 70,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผานมา   
  ภาษีป้าย จ านวน 10,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
  อากรรังนกอีแอ่น จ านวน 20,000 บาท 
    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   
 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 23,500 บำท 
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 2,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 4,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท 
    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 6,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 310,000 บำท 
  ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 20,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
  ดอกเบี้ย จ านวน 290,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
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 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 410,000 บำท 
  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 400,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ จ านวน 10,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 41,500 บำท 
  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 40,500 บาท 
    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
 หมวดรำยได้จำกทุน รวม 1,000 บำท 
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภำษีจัดสรร รวม 16,050,000 บำท 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 350,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,800,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 2,800,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 90,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ภาษีสุรา จ านวน 1,300,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,000,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 50,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 50,000 บาท 
    ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 600,000 บาท 
    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   
  ภาษีจัดสรรอื่นๆ จ านวน 10,000 บาท 
    ประมาณการน้อยกว่าปีที่ผ่านมา   



 

17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,974,000 บำท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกท า 

จ านวน 12,974,000 บาท 

    ประมาณการเพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา   
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
อ าเภอวังวิเศษ    จังหวัดตรัง 

  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป               
งำนบริหำรทั่วไป               
  งบบุคลำกร               
  เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 
    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,886,400 1,808,319 1,800,000 1,886,400 0 % 1,886,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 2,571,120 2,493,039 2,484,720 2,571,120     2,571,120 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,212,022 1,791,826.16 1,773,037.67 2,500,000 11.51 % 2,787,840 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 104,520 73,410 88,080 92,280 -8.97 % 84,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 138,600 151,200 163,800 168,000 0 % 168,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 188,830 337,880 358,440 371,000 31.29 % 487,080 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 82,290 58,000 60,000 72,000 0 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,726,262 2,412,316.16 2,443,357.67 3,203,280     3,598,920 
รวมงบบุคลำกร 4,297,382 4,905,355.16 4,928,077.67 5,774,400     6,170,040 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 20,400 0 10,000 200 % 30,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000 
    ค่าเช่าบ้าน 36,000 87,250 99,600 150,000 0 % 150,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 8,877 15,278 9,610 20,000 0 % 20,000 

รวมค่ำตอบแทน 44,877 122,928 109,210 210,000     230,000 
  ค่ำใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 191,959 241,664 224,810 286,565 4.69 % 300,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 31,103 33,731 23,428 100,000 200 % 300,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต.
เคลื่่อนท่ี 

58,500 75,700 0 60,000 -16.67 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 139,912.95 0 100 % 150,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 32,140 125,459 0 150,000 -100 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน 0 0 370,640 0 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาดูงาน 0 117,150 0 0 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 350,000 -14.29 % 300,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 11,860 57,600 61,626.65 60,000 0 % 60,000 

รวมค่ำใช้สอย 325,562 651,304 820,417.6 1,006,565     1,160,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  ค่ำวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 79,502 91,056 69,216 120,000 25 % 150,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 2,642 2,250 1,995 30,000 -66.67 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 11,277 13,084 20,943 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุก่อสร้าง 2,590 0 54,380 15,000 -33.33 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 -16.67 % 25,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 62,410.5 55,888.51 40,579.5 60,000 -16.67 % 50,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 24,750 24,120 53,000 -5.66 % 50,000 

รวมค่ำวัสดุ 158,421.5 187,028.51 211,233.5 343,000     330,000 
  ค่ำสำธำรณูปโภค               
    ค่าไฟฟ้า 118,292.96 127,105.39 151,688.33 150,000 0 % 150,000 
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 8,719.76 10,738.81 31,903.45 40,000 -37.5 % 25,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 23,418.28 27,849.2 20,954.11 30,000 -33.33 % 20,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 0 5,000 -80 % 1,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 31,993.15 50,333.12 74,306.15 76,000 -1.32 % 75,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 182,424.15 216,026.52 278,852.04 301,000     271,000 
รวมงบด ำเนินงำน 711,284.65 1,177,287.03 1,419,713.14 1,860,565     1,991,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  งบลงทุน               
  ค่ำครุภัณฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      เก้าอี้ท างาน 0 0 0 10,000 -40 % 6,000 
      เครื่องโทรสาร 9,990 0 0 0 0 % 0 
      เครื่องปรับอากาศ 0 119,400 49,500 0 0 % 0 

      
ตู้เก็บเอกสาร (บานเลื่อนทึบ-บานเลื่อน
กระจก) 

0 0 0 0 100 % 6,000 

      ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000 
      โต๊ะจดัเลี้ยงพ้ืนไม ้ 0 0 40,000 0 0 % 0 
      พัดลมอุตสาหกรรม 0 0 5,300 0 0 % 0 
      โพเดี้ยมชนดิไม ้ 0 20,000 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
      รถจักรยานยนต ์ 0 0 0 0 100 % 51,000 
    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
      ค่าติดตั้งเสาอากาศ และแผงอากาศ 78,000 0 0 0 0 % 0 
      ตู้แอมป์ขยาย 0 12,300 0 0 0 % 0 
      ป้ายไฟหยดุตรวจ 0 30,000 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
      กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 30,000 
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               
      เครื่องตัดหญ้า 18,700 0 0 0 0 % 0 
      ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์ 98,000 0 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      คอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค 0 16,900 0 0 100 % 21,000 
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 0 28,500 0 100 % 44,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

      เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 7,700 
      เครื่องส ารองไฟ 0 0 5,800 0 100 % 5,600 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 204,690 198,600 129,100 10,000     182,300 
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
    อาคารต่าง ๆ               

      
ค่าก่อสร้างหลังคาคลมุลานเอนกประสงค ์
ณ ท่ีท าการ อบต. 

136,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่างานต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ ณ ท่ี
ท าการ อบต.วังมะปรางเหนือ 

0 0 0 321,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผา้เพดาน ณ ที่ท า
การ สนง. อบต.และห้องน้ า 

171,706.16 0 0 0 0 % 0 

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 307,706.16 0 0 321,000     0 
รวมงบลงทุน 512,396.16 198,600 129,100 331,000     182,300 

  งบรำยจ่ำยอ่ืน               
  รำยจ่ำยอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

รวมรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 30,000     20,000 
รวมงบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 30,000     20,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0     30,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0     30,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไป 5,521,062.81 6,281,242.19 6,476,890.81 7,995,965     8,393,340 
 



 23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

งำนบริหำรงำนคลัง               
  งบบุคลำกร               
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 213,810 422,810.73 687,181 1,934,000 7.29 % 2,074,900 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 8,540 2,640 2,640 15,000 180 % 42,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 224,070 383,300 402,720 405,000 -25.61 % 301,290 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,930 72,000 67,320 72,000 -59.17 % 29,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 519,350 880,750.73 1,159,861 2,468,000     2,489,590 
รวมงบบุคลำกร 519,350 880,750.73 1,159,861 2,468,000     2,489,590 

  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 30,000 33.33 % 40,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 4,200 0 0 10,000 -50 % 5,000 
    ค่าเช่าบ้าน 32,950 64,350 96,000 108,000 0 % 108,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 
    เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,840 0 0 0 0 % 0 

รวมค่ำตอบแทน 38,990 64,350 96,000 158,000     158,000 
  ค่ำใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 59,900 7,708 1,728 13,000 0 % 13,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ "คลินิก
ประชา อบต.เติมน้ าใจให้ประชาชน" 

2,268 0 0 0 0 % 0 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ "คลินิก
ประปา อบต. เติมน้ าใจให้ประชาชน" 

0 450 450 20,000 -75 % 5,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 27,164.7 100,000 0 % 100,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,620 29,228 0 0 0 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,540 0 5,670 20,000 0 % 20,000 

รวมค่ำใช้สอย 91,328 37,386 35,012.7 153,000     158,000 
  ค่ำวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 21,589 39,652 30,332.05 40,000 0 % 40,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,141.39 3,530.64 1,954.02 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 4,738 9,960 10,000 100 % 20,000 

รวมค่ำวัสดุ 24,730.39 47,920.64 42,246.07 60,000     70,000 
  ค่ำสำธำรณูปโภค               
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 3,967 5,432 5,289 15,000 0 % 15,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 3,967 5,432 5,289 15,000     15,000 
รวมงบด ำเนินงำน 159,015.39 155,088.64 178,547.77 386,000     401,000 

  งบลงทุน               
  ค่ำครุภัณฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      เก้าอี้ท างาน 0 0 2,500 3,000 50 % 4,500 
      เก้าอี้นั่งท างาน 2,900 0 0 0 0 % 0 
      ตู้เหล็กขนาด 2 บาน 0 11,700 5,900 5,900 -6.78 % 5,500 
      โต๊ะท างาน 3,900 0 3,900 3,900 51.28 % 5,900 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 0 28,500 29,000 3.45 % 30,000 
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      ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 0 0 5,800 5,800 0 % 5,800 
      เครื่องส ารองไฟ 0 2,100 0 0 0 % 0 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 6,800 13,800 46,600 47,600     51,700 
รวมงบลงทุน 6,800 13,800 46,600 47,600     51,700 

รวมงำนบริหำรงำนคลัง 685,165.39 1,049,639.37 1,385,008.77 2,901,600     2,942,290 
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 6,206,228.2 7,330,881.56 7,861,899.58 10,897,565     11,335,630 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน               
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 54,000 66,000 78,000 72,000 0 % 72,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝกึอบรม 
ทบทวน อปพร. และเพิ่มศักยภาพชุดหนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกูภ้ัย 

170,949.3 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์
ป้องกันเพ่ือลดอุบัติภัยในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

25,750 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวนสมาชิก
อาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพชุดหนึ่งต าบล
หนึ่งทีมกู้ภัยและ อปพร. 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค ์ป้องกันเพ่ือลด
อุบัติภัยในช่วงเทศกาลส าคัญ 

0 0 0 40,000 -100 % 0 

รวมค่ำใช้สอย 250,699.3 66,000 78,000 142,000     122,000 
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รวมงบด ำเนินงำน 250,699.3 66,000 78,000 142,000     122,000 
รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบ

ภำยใน 
250,699.3 66,000 78,000 142,000     122,000 

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 250,699.3 66,000 78,000 142,000     122,000 
แผนงำนกำรศึกษำ               
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

0 0 0 0 100 % 80,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 

0 0 0 84,935 -100 % 0 

รวมค่ำใช้สอย 0 0 0 84,935     80,000 
  ค่ำวัสดุ               
    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 212,635.8 210,818.4 213,428.84 403,890 1.54 % 410,100 

รวมค่ำวัสดุ 212,635.8 210,818.4 213,428.84 403,890     410,100 
รวมงบด ำเนินงำน 212,635.8 210,818.4 213,428.84 488,825     490,100 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,063,987.2 1,072,000 948,000 844,000 1.42 % 856,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,063,987.2 1,072,000 948,000 844,000     856,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,063,987.2 1,072,000 948,000 844,000     856,000 

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 1,276,623 1,282,818.4 1,161,428.84 1,332,825     1,346,100 
รวมแผนงำนกำรศึกษำ 1,276,623 1,282,818.4 1,161,428.84 1,332,825     1,346,100 
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แผนงำนสำธำรณสุข               
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น               
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนเอกชน 150,000 75,000 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 150,000 75,000 0 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 150,000 75,000 0 0     0 

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 150,000 75,000 0 0     0 
รวมแผนงำนสำธำรณสุข 150,000 75,000 0 0     0 

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์               
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สงุอายุ
และสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมของ
ชมรมผูสุ้งอาย ุอบต.วังมะปรางเหนือ 

0 38,360 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สงูอายุ
และสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมของ
ชมรมผูสุ้งอาย ุอบต.วังมะปรางเหนือ 

53,560 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สงูอายุ
และสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ 

0 0 33,625 0 0 % 0 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สงูอายุ
และสนบัสนุนการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ 
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และ
ผู้สูงอาย ุ

0 0 0 80,000 0 % 80,000 

รวมค่ำใช้สอย 53,560 38,360 33,625 80,000     80,000 
รวมงบด ำเนินงำน 53,560 38,360 33,625 80,000     80,000 

รวมงำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห ์ 53,560 38,360 33,625 80,000     80,000 
รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์ 53,560 38,360 33,625 80,000     80,000 

แผนงำนเคหะและชุมชน               
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน               
  งบบุคลำกร               
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 338,931 454,920 524,057.33 1,150,000 45.22 % 1,670,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 4,340 0 0 13,000 84.62 % 24,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 38,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 197,410 367,920 387,360 405,000 30.12 % 527,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 70,410 40,700 37,020 46,000 30.43 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 649,591 905,540 990,437.33 1,656,000     2,323,000 
รวมงบบุคลำกร 649,591 905,540 990,437.33 1,656,000     2,323,000 

  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 10,000 200 % 30,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 3,000 3,000 3,900 5,000 0 % 5,000 

รวมค่ำตอบแทน 3,000 3,000 3,900 20,000     40,000 
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  ค่ำใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 6,300 26,050 27,183.18 80,000 12.5 % 90,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสมัมนา 
เดินทางไปราชการ 

0 0 0 40,000 0 % 40,000 

      
รายจ่ายเกี่ยงเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

11,210 0 0 0 0 % 0 

      
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

0 5,480 16,077 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,490 8,530 50,000 0 % 50,000 
รวมค่ำใช้สอย 17,510 34,020 51,790.18 170,000     180,000 

  ค่ำวัสดุ               
    วัสดุส านักงาน 5,956 3,863 2,058 14,300 -9.09 % 13,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 8,000 0 % 8,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,407.92 2,544.09 1,573.5 5,000 0 % 5,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 0 1,700 17.65 % 2,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 10,230 12,440 18,510 6,000 233.33 % 20,000 

รวมค่ำวัสดุ 19,593.92 18,847.09 22,141.5 35,000     58,000 
  ค่ำสำธำรณูปโภค               
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 63 0 2,000 0 % 2,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0 63 0 2,000     2,000 
รวมงบด ำเนินงำน 40,103.92 55,930.09 77,831.68 227,000     280,000 
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  งบลงทุน               
  ค่ำครุภัณฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
      เก้าอี้ส านักงาน 0 0 0 0 100 % 12,500 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               
      เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก injet printer 8,500 0 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร ์หรือชนิด LED 
ขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A3 

0 0 0 0 100 % 53,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0 5,860 0 0 0 % 0 
รวมค่ำครภุัณฑ ์ 8,500 5,860 0 0     65,500 

รวมงบลงทุน 8,500 5,860 0 0     65,500 
รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 698,194.92 967,330.09 1,068,269.01 1,883,000     2,668,500 

งำนไฟฟ้ำถนน               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 74,880 53,600 51,350 55,000 336.36 % 240,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 200 % 90,000 

รวมค่ำใช้สอย 74,880 53,600 51,350 85,000     330,000 
  ค่ำวัสดุ               
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 109,517 10,703 25,250 83,000 2.41 % 85,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 84,655 85,280 120,000 0 % 120,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 10,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 56,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 2,000 
    วัสดุส ารวจ 0 0 0 4,000 0 % 4,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 0 100 % 1,000 
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รวมค่ำวัสดุ 109,517 95,358 110,530 207,000     278,000 
  ค่ำสำธำรณูปโภค               
    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 4,000 -100 % 0 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0 0 0 4,000     0 
รวมงบด ำเนินงำน 184,397 148,958 161,880 296,000     608,000 

  งบลงทุน               
  ค่ำครุภัณฑ ์               
    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
ซื้อรถยนต์บรรทุกติดแครนไฮดรอลิคพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

0 0 0 0 100 % 2,650,000 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 0 0 0 0     2,650,000 
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สาย
ซอยสมสุข หมู่ที่ 6 

628,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ สาย
แยกทางหลวงชนบท ตง 1016(วังวิเศษ) 
- บ้านใต้  หมู่ที่ 4 

524,000 0 0 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

0 197,000 243,000 1,181,710 -15.38 % 1,000,000 

      
ค่าปรับปรุงถนนผิวทางลูกรัง/หินผุ สายแยกทาง
หลวงท้องถิ่น ตง.ถ88-007 (บางนาว) หมู่ที่่ 2 - 
ต่อเขต อบต.บางกุ้ง(ควนพญา) 

0 550,000 0 0 0 % 0 

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 1,152,000 747,000 243,000 1,181,710     1,000,000 
รวมงบลงทุน 1,152,000 747,000 243,000 1,181,710     3,650,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 156,782.17 0 58,777.87 0 100 % 792,500 

รวมเงินอุดหนุน 156,782.17 0 58,777.87 0     792,500 
รวมงบเงินอุดหนุน 156,782.17 0 58,777.87 0     792,500 
รวมงำนไฟฟ้ำถนน 1,493,179.17 895,958 463,657.87 1,477,710     5,050,500 

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 2,191,374.09 1,863,288.09 1,531,926.88 3,360,710     7,719,000 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน               
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุม
และดูแลรักษาโรคที่แมลงและแมงเป็น
พาหะ 

0 0 0 46,000 8.7 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม 0 0 12,950 10,000 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และต าบล 

12,950 12,950 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมสนับสนุน 
ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 

0 0 102,656 144,500 -100 % 0 

      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมอนั
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ  และกจิกรรม
การบ าบัด ฟื้นฟูคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 41,702 50,000 -40 % 30,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ สนับสนุน
และช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสและผู้ยากไร ้

0 99,229 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค ์
ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัข
บ้า 

132,960 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค ์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

0 0 31,980 50,000 -40 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

1,728 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 0 50,000 -40 % 30,000 

      

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพให้แก่เด็ก เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป และกลุ่มองค์กรตา่ง ๆ 
รวมถึงการต่อยอดกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การ
จัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 

0 0 18,630 100,000 -50 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
งบประมาณให้กลุม่อาชีพต่าง ๆ 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการการรณรงค์ปอ้งกัน 
ควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า 

0 0 0 0 100 % 40,000 

รวมค่ำใช้สอย 147,638 112,179 207,918 550,500     270,000 
รวมงบด ำเนินงำน 147,638 112,179 207,918 550,500     270,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนเอกชน 30,000 50,000 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 30,000 50,000 0 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 50,000 0 0     0 

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 177,638 162,179 207,918 550,500     270,000 
รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 177,638 162,179 207,918 550,500     270,000 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร               
งำนกีฬำและนันทนำกำร               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2557 

175,486 0 0 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 54,943 264,368 246,423 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.
วังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด 

0 0 0 0 100 % 250,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.
วังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด ประจ าปี 
2560 

0 0 0 300,000 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้ารว่ม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ 

0 0 0 70,000 -57.14 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬา 0 0 69,875 0 0 % 0 
รวมค่ำใช้สอย 230,429 264,368 316,298 370,000     280,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

  ค่ำวัสดุ               
    วัสดุกีฬา 70,000 69,968 0 70,000 0 % 70,000 

รวมค่ำวัสดุ 70,000 69,968 0 70,000     70,000 
รวมงบด ำเนินงำน 300,429 334,336 316,298 440,000     350,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนเอกชน 58,500 0 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 58,500 0 0 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 58,500 0 0 0     0 

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 358,929 334,336 316,298 440,000     350,000 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม 

0 0 0 70,000 -28.57 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการ
ส่งเสริมคณุธรรมน าสังคมอยู่ดีมสีขุ 

0 0 84,450 80,000 -50 % 40,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมน าสังคมอยู่ดมีีสุข 

14,040 84,450 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจดักิจกรรม
และการอนรุักษ์ประเพณ ีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

0 0 0 50,000 -40 % 30,000 

รวมค่ำใช้สอย 14,040 84,450 84,450 200,000     120,000 
รวมงบด ำเนินงำน 14,040 84,450 84,450 200,000     120,000 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่ 14,040 84,450 84,450 200,000     120,000 
รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 372,969 418,786 400,748 640,000     470,000 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ               
งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 12,800 11,800 11,800 30,000 183.33 % 85,000 

รวมค่ำใช้สอย 12,800 11,800 11,800 30,000     85,000 
รวมงบด ำเนินงำน 12,800 11,800 11,800 30,000     85,000 

  งบลงทุน               
  ค่ำครุภัณฑ ์               
    ครุภณัฑ์ส ารวจ               
      เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทยีม 0 24,500 0 0 0 % 0 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 0 24,500 0 0     0 
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      

ก่อสร้างถนนคอนกรีต ขยายไหล่ทาง สาย
แยกทางหลวงชนบท ตง.1016 (บ้านใต้) 
- เขตเทศบาลต าบลวังวิเศษ (บ้านใต้) หมู่
ที่ 4 

0 0 0 737,000 -100 % 0 

      
ก่อสร้างถนนผิวทางลูกรัง/หินผ ุสายโรงรม 
- บ้านนายสมัคร หนูจีน หมู่ที่ 1 

0 0 0 1,133,900 -100 % 0 

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 0 0 1,870,900     0 
รวมงบลงทุน 0 24,500 0 1,870,900     0 
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  งบรำยจ่ำยอ่ืน               
  รำยจ่ำยอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 0 0 0 80,000 18.75 % 95,000 

รวมรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 80,000     95,000 
รวมงบรำยจ่ำยอื่น 0 0 0 80,000     95,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,200,000 3,024,000 5,336,240 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 1,200,000 3,024,000 5,336,240 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,200,000 3,024,000 5,336,240 0     0 

รวมงำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 1,212,800 3,060,300 5,348,040 1,980,900     180,000 
รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,212,800 3,060,300 5,348,040 1,980,900     180,000 

แผนงำนกำรเกษตร               
งำนส่งเสริมกำรเกษตร               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำวัสด ุ               
    วัสดุการเกษตร 10,000 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่ำวัสดุ 10,000 0 0 20,000     0 
รวมงบด ำเนินงำน 10,000 0 0 20,000     0 

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 10,000 0 0 20,000     0 
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 0 0 2,000 -100 % 0 

รวมค่ำใช้สอย 0 0 0 2,000     0 
รวมงบด ำเนินงำน 0 0 0 2,000     0 
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  งบลงทุน               
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
      ขุดลอกแหล่งน้ า หมู่ที่ 10 0 0 0 369,200 -100 % 0 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

0 99,000 192,000 200,000 100 % 400,000 

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 99,000 192,000 569,200     400,000 
รวมงบลงทุน 0 99,000 192,000 569,200     400,000 

รวมงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 0 99,000 192,000 571,200     400,000 
รวมแผนงำนกำรเกษตร 10,000 99,000 192,000 591,200     400,000 

แผนงำนกำรพำณิชย์               
งำนกิจกำรประปำ               
  งบด ำเนินงำน               
  ค่ำใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 91,918.2 136,400 165,900 180,000 -16.67 % 150,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,500 0 18,680 30,000 0 % 30,000 

รวมค่ำใช้สอย 96,418.2 136,400 184,580 210,000     180,000 
  ค่ำวัสดุ               
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 2,820 1,348.2 5,620 20,000 -25 % 15,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 240 400 0 % 400 
    วัสดุก่อสร้าง 27,288 152,657.27 64,541 146,000 -31.51 % 100,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 80,970 104,680 89,670 90,000 3.33 % 93,000 
    วัสดุอื่น 9,080 0 4,350 10,000 0 % 10,000 

รวมค่ำวัสดุ 120,158 258,685.47 164,421 266,400     218,400 
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  ค่ำสำธำรณูปโภค               
    ค่าไฟฟ้า 256,759.04 257,791.15 204,087.6 264,000 13.64 % 300,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 256,759.04 257,791.15 204,087.6 264,000     300,000 
รวมงบด ำเนินงำน 473,335.24 652,876.62 553,088.6 740,400     698,400 

  งบลงทุน               
  ค่ำครุภัณฑ ์               
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ 0 18,420 0 0 0 % 0 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 0 18,420 0 0     0 
  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
ค่าก่อสร้างขยายเขตบริการประปาและ
ปรับปรุงระบบจ่ายน้ า ระบบประปา
หมู่บ้านวังวิเศษ หมู่ที่ 7 

93,500 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นบา้นต้น
ปรง หมู่ที่ 1 

0 623,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบ
ประปา 

0 0 0 0 100 % 299,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

0 0 57,350 80,000 0 % 80,000 

      ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 7 0 0 0 158,900 -100 % 0 
รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 93,500 623,000 57,350 238,900     379,000 

รวมงบลงทุน 93,500 641,420 57,350 238,900     379,000 
รวมงำนกิจกำรประปำ 566,835.24 1,294,296.62 610,438.6 979,300     1,077,400 

รวมแผนงำนกำรพำณิชย์ 566,835.24 1,294,296.62 610,438.6 979,300     1,077,400 
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  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่ำง (%) ปี 2561 

แผนงำนงบกลำง               
งบกลำง               
  งบกลำง               
  งบกลำง               
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 49,159 63,014 65,640 69,000 7.25 % 74,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0 0 0 4,773,600 8.93 % 5,200,000 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 1,008,000 19.05 % 1,200,000 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 30,000 25,000 30,000 30,000 -53.33 % 14,000 
    ส ารองจ่าย 247,237.5 268,319 222,594 200,000 15.81 % 231,610 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 80,000 105,000 102,000 105,000 4.76 % 110,000 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

123,820 148,670 151,000 141,000 20.75 % 170,260 

รวมงบกลำง 530,216.5 610,003 571,234 6,326,600     6,999,870 
รวมงบกลำง 530,216.5 610,003 571,234 6,326,600     6,999,870 
รวมงบกลำง 530,216.5 610,003 571,234 6,326,600     6,999,870 

รวมแผนงำนงบกลำง 530,216.5 610,003 571,234 6,326,600     6,999,870 
รวมทุกแผนงำน 12,998,943.33 16,300,912.67 17,997,258.9 26,881,600     30,000,000 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
อ าเภอ วังวิเศษ   จังหวัดตรัง 

        ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บำท 
จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนบริหำรทั่วไป        รวม 8,393,340  บำท  
งบบุคลำกร        รวม 6,170,040  บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)       รวม 2,571,120  บำท  

เงินเดือนนายก/รองนายก       จ านวน 514,080  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 

    - เงินเดือนนายก อบต. 
    - เงินเดือนรองนายก อบต.         

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก    จ านวน 42,120  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น 
    - เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. 
   - เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต.         

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก      จ านวน 42,120  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น 
    - เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. 
    - เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต.         

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 86,400 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็น 
    - เงินเดือนเลขานุการ นายก อบต.         

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน 1,886,400บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ดังนี้ 
    - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
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เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม 3,598,920  บำท  

เงินเดือนพนักงาน       จ านวน 2,787,840  บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล จ านวน 7 อัตรา 
    - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
    - หัวหน้าส านักปลัด 
    - นักทรัพยากรบุคคล 
    - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    - นักพัฒนาชุมชน  
    - เจ้าพนักงานธุรการ         

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน       จ านวน 84,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมต่างๆ และเงินซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายก าหนด  

ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล   

เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน 168,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน 487,080  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก ่พนักงานจ้าง  

จ านวน 3 อัตรา 
    - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
    - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
    - นักการภารโรง 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง      จ านวน 72,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมการครอบชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่  

พนักงานจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายก าหนด  
 

งบด ำเนินงำน        รวม 1,991,000  บำท
ค่ำตอบแทน        รวม    230,000  บำท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น 
กรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจ าปี) และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่บุคลากรที่  
อบต. แต่งตั้งให้มาช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น คณะกรรมการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ    
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน 30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 

พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         

ค่าเช่าบ้าน         จ านวน 150,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ       

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน 20,000  บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนต าบลและ 

ผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ         
 

ค่ำใช้สอย        รวม 1,160,000  บำท  

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน 300,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม  

ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งเป็นงานจ าเป็นหรือเร่งด่วนที่ อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น ค่าจ้าง 
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าตดิตั้งโทรศัพท์ เป็นต้น ฯลฯ         

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      จ านวน 300,000  บาท 
 - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มที่ไม่มี 

  แอลกอฮอล์ ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองและ 
  พิธีการรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ 
  คณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม ทันศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่หรือ 
  บุคคลซึ่งร่วมต้อนรับ 
- ค่าเลี้ยงรับรอง ในการประชุม เป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต.  
  คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ 
  หนังสือสั่งการการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานอ่ืน  
  หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆ และผู้เข้าร่วมประชุม 
- ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของ 
  ทางราชการหรืองานรัฐพิธี เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่ 
  แห่งชาติ วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญตามประเพณี รวมทั้งพิธีเปิดงาน  
  เปิดอาคารต่างๆ ส าหรับเป็นค่าพระบรมฉายาลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน พวงมาลัย  
  เครื่องปัจจัยไทยทานและอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นและเกี่ยวข้องให้ทุกรายการเฉลี่ย 
  จ่ายกันได้   
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต.เคลื่อนที่     จ านวน 50,000  บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฯ เช่น  

ค่าตอบแทนหมอนวดแผนไทยค่าตอบแทนช่างตัดผม ค่าจ้างประกอบอาหาร  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  เป็นต้น         

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน 150,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

ส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  

     พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และบุคคลอื่น 
ที่ได้รับค าสั่งของอบต.ให้ไปราชการและมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ         

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง       จ านวน 300,000  บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ เชน่ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่าย 
ในการเตรียมการของศูนย์ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง         

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน 60,000  บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ อบต.  
     ให้ใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่อง 
     คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 
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ค่ำวัสดุ         รวม 330,000  บำท  
   วัสดุส านักงาน        จ านวน 150,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ  
  แบบพิมพ์ ธงชาติ  ตรายาง มู่ลี่ ม่านปรับแสง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนฯลฯ      

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน 10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  

สายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ ฯลฯ         

   วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน 30,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  

ไม้ถูพ้ืน น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน น้ ายาล้างจาน  น้ ายาเช็ดกระจก   
ถ้วย ชาม กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ         

   วัสดุก่อสร้าง         จ านวน 10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม ้ทินเนอร์ สี ทราย  
แปรงทาสี  ปูนซีเมนต์ ท่อต่าง ๆ ฯลฯ          

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน 25,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ต่าง ๆ เช่น  แบตเตอร์รี่  

ยางนอก ยางใน ล็อคคลัตช์  ฯลฯ          

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน 50,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน  

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ 
ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน   5,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการล้าง อัด ขยายภาพ และค่าวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ         

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน 50,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์   

เมาส์  ฯลฯ           
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ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม 271,000  บำท 
ค่าไฟฟ้า         จ านวน 150,000  บาท 

จ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ประจ าที่ท าการ อบต. หรืออาคารสถานที่  
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.         

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล       จ านวน 25,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาที่ใช้ประจ าที่ท าการ อบต. และท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ         

ค่าบริการโทรศัพท์        จ านวน 20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล         

ค่าบริการไปรษณีย์        จ านวน   1,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ         

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม      จ านวน 75,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ  

อินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอ่ืน ๆ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย 
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ        
 

งบลงทุน        รวม 182,300  บำท  
ค่ำครุภัณฑ ์        รวม 182,300  บำท 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน         

เก้าอ้ีท างาน         จ านวน 6,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานขาเหล็ก จ านวน 1 ตัว  

ขนาด W149 * D40.6 *H174.8 cm. 
(เป็นรายการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาตลาด)        

ตู้เก็บเอกสาร (บานเลื่อนทึบ-บานเลื่อนกระจก)     จ านวน 6,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้  

ขนาด W66 * D68 * H113-123 cm.  
(เป็นรายการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จึงตั้งตามราคาตลาด)        

ตู้เหล็ก 2 บาน        จ านวน 11,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้  
     1) มีมือจับชนิดบิด 
     2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
     3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
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ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง         
รถจักรยานยนต์        จ านวน 51,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน  
         โดยมีรายละเอียด 
      1) ขนาดทีก่ าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ า 
            (1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิด 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 
              (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
              (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     

ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่         
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล      จ านวน 30,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR  
ถอดเลนส์ได้ จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    - กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR ถอดเลนส์ได้ 
   - ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล 
   - เลนส์ขนาด 18-55 มม.             

- จอภาพ LED ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว 
- SD การ์ด ไม่น้อยกว่า 16 GB     
- เซนเซอร์ภาพ 23.5*15.6 mm.cmos     - กระเป๋าใส่กล้อง 
(เป็นรายการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงตั้งตามราคาตลาด)       

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค        จ านวน 21,000  บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล  
จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 หรือให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้วงเวลาที่ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์        จ านวน 44,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560  
หรือให้เป็นไปตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ณ ห้วงเวลาที่ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก     จ านวน   7,700  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก  

จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐาน 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560  
หรือให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้วงเวลาที่ด าเนินการ 
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

เครื่องส ารองไฟ        จ านวน 5,600 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 2 เครื่อง  

ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 หรือให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร ณ ห้วงเวลาที่ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

 
งบรำยจ่ำยอ่ืน        รวม 20,000  บำท   
รำยจ่ำยอ่ืน        รวม 20,000  บำท   

รายจ่ายอื่น         จ านวน 20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงาน หรือสถาบันส ารวจและวิจัยข้อมูล  
การจัดเก็บสถิติข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.         

 
งบเงินอุดหนุน        รวม 30,000  บำท  
เงินอุดหนุน        รวม 30,000  บำท   

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน 30,000  บาท  
 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตง 

          เพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม 
 โครงการศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ    
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งำนบริหำรงำนคลัง         รวม 2,942,290  บำท  
งบบุคลำกร          รวม 2,489,590  บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)         รวม 2,489,590  บำท  

เงินเดือนพนักงาน       จ านวน 2,074,900  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล  จ านวน 5 อัตรา 

     - นักบริหารงานคลัง   
     - นักวิชาการเงินและบัญชี 
    - นักวิชาการพนักงานพัสดุช านาญการ  
     - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
     - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้          

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน       จ านวน 42,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ และเงินซึ่งมีสิทธิได้รับตาม กฎหมายก าหนด   

ให้แก่พนักงานส่วนต าบล          

เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน 42,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้แก่  

ผู้อ านวยการกอง           

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน 301,290  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก ่ 

พนักงานจ้าง  จ านวน 3 อัตรา 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   

 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง      จ านวน 29,400  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว และเงินเพ่ิมต่าง ๆ ส าหรับ 

พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิได้รับตามกฎหมายก าหนด  จ านวน 3 อัตรา  
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ             
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
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งบด ำเนินงำน        รวม 401,000  บำท  
ค่ำตอบแทน        รวม 158,000  บำท  

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 40,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็น 
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) และเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรที่      
อบต. แต่งตั้งให้มาช่วยปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น คณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่  
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง  เป็นต้น         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน    5,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน 

ส่วนต าบลและลูกจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ         

ค่าเช่าบ้าน         จ านวน 108,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

 ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ      

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน     5,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ         
 

ค่ำใช้สอย        รวม   158,000  บำท  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       จ านวน  13,000  บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่ม  
ค่าเย็บเล่มหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็น 
งานจ าเป็นเร่งด่วน ที่ อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้ เป็นต้น         

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ        
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ "คลินิกประปา อบต. เติมน้ าใจให้ประชาชน" จ านวน   5,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการฯ เช่น  
ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมทั้ง 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง         

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน 20,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการปรับปรุง 

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
แผ่นพับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      จ านวน 100,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร 

ส าหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
ในการเดินทางไปราชการ เพ่ือศึกษาดูงานหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง ของส่วนการคลังรวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งตามระเบียบที่ได้รับอนุญาต 
ไปฝึกอบรมสัมมนา         

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน 20,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่เป็นทรัพย์สินหรือ 

อยู่ในความดูแลของ อบต. ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  
เครื่องคอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ         

ค่ำวัสดุ         รวม 70,000  บำท  
วัสดุส านักงาน        จ านวน 40,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา  
แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ         

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน 10,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่น รถจักรยานยนต์         

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน 20,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก ์แป้นพิมพ์ เมาส์  

หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ฯลฯ          

ค่ำสำธำรณูปโภค          รวม 15,000  บำท  
ค่าบริการไปรษณีย์        จ านวน 15,000  บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ         
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งบลงทุน        รวม 51,700  บำท   
ค่ำครุภัณฑ ์        รวม 51,700  บำท   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน         

เก้าอ้ีท างาน         จ านวน   4,500  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานโดยใช้ราคาในท้องถิ่นจัดซื้อ 

อย่างประหยัดและมีคุณภาพ         

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน        จ านวน    5,500  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 1 ตู้ 
1) มีมือจับชนิดบิด 
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         

โต๊ะท างาน         จ านวน   5,900  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพื้นไม้ จ านวน 1 ตัว โดยใช้ราคา 

ในท้องถิ่นจัดซื้ออย่างประหยัดและมีคุณภาพ         

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์       จ านวน 30,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล  
แบบที่ 2* ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 หรือให้เป็น 
ไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้วงเวลาที่ 
ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า       จ านวน     5,800  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ซึ่งมีคุณลักษณะ 

ตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 หรือให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ 
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร ณ ห้วงเวลาทีด่ าเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน   รวม 122,000  บำท  
งบด ำเนินงำน        รวม 122,000  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม 122,000  บำท  

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร     จ านวน 72,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ านวน 1 คน  

ประจ าที่ท าการส านักงาน อบต.   

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวนสมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 50,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกทบทวน สมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและการปฏิบัติงาน ฯลฯ 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ     รวม 1,346,100  บำท  
งบด ำเนินงำน        รวม    490,100  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม      80,000  บำท  

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ      
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก      จ านวน 80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 

กิจกรรมต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง         

ค่ำวัสดุ         รวม    410,100  บำท  
ค่ำอำหำรเสริม (นม)        จ านวน 410,100  บาท 

  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้  
 1. โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์   
  2. โรงเรียนบ้านช่องหาร            
ตามข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560          

   

งบเงินอุดหนุน        รวม   856,000  บำท 
เงินอุดหนุน        รวม   856,000  บำท  

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       จ านวน 856,000  บาท  
  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน 

คณะกรรมการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.  
จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์    
  2. โรงเรียนบ้านช่องหาร     
ตามข้อมูลจ านวนเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์     รวม   80,000  บำท  
งบด ำเนินงำน        รวม   80,000  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม   80,000  บำท 

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  

 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และผู้สูงอายุ     จ านวน   80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและ ค่าใช้จ่ายในการ 

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และของผู้สูงอายุ  
และเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของรางวัล  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้อง ฯลฯ 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม 2,668,500  บำท  
งบบุคลำกร        รวม 2,323,000  บำท
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)       รวม 2,323,000  บำท  

เงินเดือนพนักงาน       จ านวน 1,670,000  บาท
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

จ านวน 4  อัตรา 
     - ผู้อ านวยการกองช่าง      
    - นายช่างโยธา (2 อัตรา)                         
     - นายช่างเขียนแบบ                 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน       จ านวน   24,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบล  

ตามระเบียบที่ก าหนดให้เบิกจ่ายได้         

เงินประจ าต าแหน่ง        จ านวน   42,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล         

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       จ านวน 527,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก ่พนักงานจ้าง  

จ านวน 3 อัตรา 
     - ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     - คนงานทั่วไป         

เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง      จ านวน 60,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  

ตามระเบียบที่ก าหนดให้เบิกจ่ายได้           
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งบด ำเนินงำน        รวม 280,000  บำท  
ค่ำตอบแทน        รวม   40,000  บำท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

ที่มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ         

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     จ านวน    5,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ในกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วน  
จ าเป็นพิเศษ นอกเวลาราชการปกติ           

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       จ านวน    5,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  

ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ         

ค่ำใช้สอย        รวม 180,000  บำท  
รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ านวน   90,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเข้าเล่ม  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นงานจ าเป็น 
หรือเร่งด่วนที่  อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น งานติดตั้งอุปกรณ์ 
ระบบเสียงตามสายเพ่ิมเติมรวมถึงงานปรับปรุง งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา  
หรืองานรื้อถอนระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ           

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา เดินทางไปราชการ    จ านวน 40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
  ไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าชดใช้ค่าเสียหาย  
     หรือค่าสินไหมทดแทน  ฯลฯ         

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน 50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ         
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ค่ำวัสดุ         รวม 58,000  บำท   
วัสดุส านักงาน        จ านวน 13,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา หมึก ดินสอ  
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม ตรายาง  
ซองเอกสาร หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ         

วัสดุก่อสร้าง         จ านวน    8,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงาน เช่น ส ี แปรงทาสี  ทินเนอร์   

ปูนซีเมนต์หิน ทราย  ตะปู  ไม้ต่าง ๆ  ผ้า เชือก  ค้อน เทปวัดระยะ  
ตลับเมตร ฯลฯ         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน 10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น  

ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ สายไมล์ แบตเตอรี่ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ        

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน    5,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามัน 
หล่อลื่น ฯลฯ          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       จ านวน     2,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฎิบัติงาน เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด  

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัดขยาย  
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ         

วัสดุคอมพิวเตอร์        จ านวน   20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมาส์  
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ส าหรับเครื่องส ารองไฟ ฯลฯ           

ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม      2,000  บำท  
ค่าบริการไปรษณีย์        จ านวน 2,000 บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ         
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งบลงทุน        รวม 65,500  บำท   
ค่ำครุภัณฑ ์        รวม 65,500  บำท   
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน         

เก้าอ้ีส านักงาน        จ านวน 12,500  บาท
1. เก้าอ้ีส านักงาน (ผู้อ านวยการกองช่าง)  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 66 x 68 x 113 - 123 ซม.จ านวน 1 ตัว มี  
     คุณลักษณะ ดังนี้ 
    - ที่นั่งและพนังพิงท าจากฟองน้ าบุหนัง PU 
    - ขาอลูมิเนียม 
    - ปรับระดับสูงต่ าด้วยระบบไฮโดรลิค สามารถปรับแอนได้ 
    - ล้อสามารถหมุนได้ 360 องศา 
    - มีพนักพิงแขนทั้ง 2 ด้าน 
    - สีด า 
    ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณจึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน 
     ท้องถิ่น ดังนี้ 
    1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ในปฏิบัติงาน 
    2. เหตุผลความจ าเป็น : ทดแทนเก้าอ้ีส านักงานเดิมที่ช ารุด 
    3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) 
2. เก้าอ้ีส านักงาน (นายช่างโยธาช านาญงาน)  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ขนาด 64 x 74 x 97 - 107 ซม. จ านวน 1 ตัว มี   
     คุณลักษณะ ดังนี้ 
    - ที่นั่งและพนังพิงท าจากฟองน้ าบุหนัง PU 
    - ขาอลูมิเนียม 
    - ปรับระดับสูงต่ าด้วยระบบไฮโดรลิค สามารถปรับแอนได้ 
    - ล้อสามารถหมุนได้ 360 องศา 
    - มีพนักพิงแขนทั้ง 2 ด้าน 
    - สีด า 
    ไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาใน 
      ท้องถิ่น ดังนี้ 
    1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ในปฏิบัติงาน 
    2. เหตุผลความจ าเป็น : ทดแทนเก้าอ้ีส านักงานเดิมที่ช ารุด 
    3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
     (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์         
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน  53,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า  
ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง 
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคม ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 หรือให้เป็นไปตาม 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้วงเวลาที่ด าเนินการจัดหา 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0210.5/ว2476 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560  
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2/ว1171 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560)     
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งำนไฟฟ้ำถนน        รวม 5,050,500  บำท  
งบด ำเนินงำน        รวม    608,000  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม    330,000  บำท  

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ านวน 240,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล  

ค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ สาธารณะบริเวณแนวถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา 
บุคคลภายนอกท าการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นงานจ าเป็นหรือเร่งด่วนที่ อบต. 
ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น เดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
เพ่ิมเติมรวมถึงงานปรับปรุง งานซ่อมแซมบ ารุงรักษา หรืองานรื้อถอนระบบไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน   90,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ 

ตามปกติ เช่น กล้องวัดมุม เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม รถยนต์ ฯลฯ          
ค่ำวัสดุ         รวม 278,000  บำท 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน   85,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้า-งานติดตั้งไฟฟ้า 
สาธารณะเพ่ิมเติม  เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า บัลลาส  
สตาทเตอร์  คีม ประแจ ไขควง มีด ไฟฉาย โคมไฟถนน กิ่งโคม คอนเนคเตอร์  
ฐานฟิวส์ ดี-คาทริค ท่อร้อยสายไฟ  สตรีทไล้ติ้งค์คอนโทรลรีเลย์ โฟโต้คอนโทรล ฯลฯ  

วัสดุก่อสร้าง         จ านวน 120,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงทาง เช่น ไม้ต่าง ๆ  

ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราย ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ  
เลื่อย พลั่ว เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก ดิน หิน ยางมะตอย ฯลฯ         

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       จ านวน 10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ เช่น  

ประแจ แม่แรง ยางรถยนต์ สายไมล์ แบตเตอรี่ตลับลูกปืน หัวเทียน ฯลฯ        

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       จ านวน 56,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ        

วัสดุเครื่องแต่งกาย        จ านวน   2,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท ฯลฯ         

วัสดุส ารวจ         จ านวน   4,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงานส ารวจ เช่น แบตเตอรี่ส าหรับ 

กล้องวัดมุม แบตเตอรี่ ส าหรับเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียมเครื่องชาร์จส าหรับชาร์จแบตเตอรี่ ฯลฯ  
วัสดุอื่น         จ านวน     1,000  บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น 
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งบลงทุน        รวม 3,650,000  บำท  
ค่ำครุภัณฑ ์        รวม 2,650,000  บำท  

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง         
ซื้อรถยนต์บรรทุกติดแครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  จ านวน 2,650,000  บาท

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ  
     เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดแรงม้าไม่ต่ ากว่า 150 แรงม้า  เครนไฮดรอลิคสามารถยกได้สูงไม่น้อย         
     กว่า 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประจ ารถครบชุด จ านวน 1 คัน ไมป่รากฏในบัญชี 

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ  
จึงขออนุมัติจัดซื้อตามราคาในท้องถิ่น ดังนี้ 

   1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะในเขต อบต.วังมะปรางเหนือ 
  2. เหตุผลความจ าเป็น : เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
    3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอกับการปฏิบัติงาน  
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) 

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       รวม 1,000,000  บำท  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน 1,000,000  บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา รวมถึงการปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อให้ 
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ถนน สะพาน  
ท่อลอด ทางระบายน้ า ฯลฯ         

งบเงินอุดหนุน        รวม 792,500  บำท  
เงินอุดหนุน        รวม 792,500  บำท  

เงินอุดหนุนส่วนราชการ       จ านวน 792,500  บาท  
1. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  

- โครงการติดตั้ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะบริเวณถนน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจ าหน่วยไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 7 สายทาง ดังนี้ 
   1. ถนน ส.ป.ก.ช่องหาร - น้ าฉ่า  หมู่ที่ 3 
   2. ถนนบ้านใต้ - ต่อเขต ทต.วังวิเศษ หมู่ที่ 4 
   3. ถนนวังวิเศษ - บ้านใต้ หมู่ที่ 7 
   4. ถนนวังทอง - ควนตอยา หมู่ที่ 8 
   5. ถนนทอนแจ้ - ต้นปรง หมู่ที่ 9 
   6. ถนนทอนแจ้ - อ่าวตง หมู่ที่ 10 
   7. ถนนสวนป่า - ควนขวาง หมู่ที่ 6 
(รายละเอียดตามหนังสือแจ้งค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง) 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน    รวม 270,000  บำท  
งบด ำเนินงำน        รวม 270,000  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม 270,000  บำท  

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาโรคที่แมลงและแมงเป็นพาหะ จ านวน  50,000 บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์ป้องกัน 
โรคไข้เลือดออก, โรคชิกุนคุนยา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ 
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนและค่าเวชภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น        

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม      จ านวน 10,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคม 

ต าบลเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนา อบต. เช่น  
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนต่าง ๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ         

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
และกิจกรรมการบ าบัด ฟื้นฟูคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 30,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
และกิจกรรมเก่ียวกับการบ าบัด ฟ้ืนฟู คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ, การปลูกป่า,  
การปลูกต้นไม้สองข้างทางแนวถนน เป็นต้น         

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   จ านวน 30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ  

เช่นเงินค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ         

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ         

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน จ านวน 50,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ การจัดการขยะ 

ในครัวเรือนและชุมชน ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริหารโครงการขยะฯลฯ 
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ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ  จ านวน 30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
ด้านอาชีพต่าง ๆ ของประชาชนในต าบล เช่น ค่าตอบแทน  
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น ฯลฯ          

ค่าใช้จ่ายในโครงการการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 40,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฯ เช่น  

ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าวัคซีนป้องกัน  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง  ฯลฯ    
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร       รวม 350,000  บำท  
งบด ำเนินงำน        รวม 350,000  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม 280,000  บำท  

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ       
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.วังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด   จ านวน 250,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุกีฬา  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง         

ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน ๆ   จ านวน 30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ  

เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าสมัคร ค่าวัสดุกีฬา ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง     

ค่ำวัสดุ        รวม 70,000  บำท   
วัสดุกีฬา         จ านวน 70,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกตะกร้อตาข่าย ฯลฯ     

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม 120,000  บำท  
งบด ำเนินงำน        รวม 120,000  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม 120,000  บำท  

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ        
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   จ านวน 50,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการฯ เช่น  
ค่าตอบแทน ค าสมานาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร   
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ         

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมน าสังคมอยู่ดีมีสุข  จ านวน 40,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ ฯ  

เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ         

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น       จ านวน 30,000  บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นรวมทั้งกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ  
เช่น ประเพณีของดีชาววัง ประเพณีลากพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  
วันสารทไทย ฯลฯ   
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         แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

งำนก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      รวม 180,000  บำท  
งบด ำเนินงำน        รวม   85,000  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม   85,000  บำท  

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ านวน 85,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ทดสอบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ 

ผลเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง วัสดุงานทาง วัสดุด้านปฐพี คุณภาพน้ าดิบ  
คุณภาพน้ าอุปโภคบริโภค เป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ าบาดาล  
การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์เพ่ือหาข้อมูลน้ าบาดาล และรวมถึงการส ารวจ  
ทดสอบและทดลองด้านปฐพี เพ่ือหาข้อมูลประกอบการออกแบบและ 
แก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมด้วย         

งบรำยจ่ำยอ่ืน        รวม 95,000  บำท   
รำยจ่ำยอ่ืน        รวม 95,000  บำท   

รายจ่ายอื่น         จ านวน 95,000  บาท  
  ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง 

ส ารวจออกแบบเพื่อให้ได้แบบแปลนรายการละเอียด และประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายโครงการในเบื้องต้น ตามข้อก าหนดการจ้างที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือก าหนด โดยที่ยังไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย 
เป็นค่าก่อสร้างที่ออกแบบในปีงบประมาณ หรือเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างส ารวจ 
ออกแบบงานขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า   
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แผนงำนกำรเกษตร 
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้      รวม 400,000  บำท  
งบลงทุน        รวม 400,000  บำท  
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       รวม 400,000  บำท  

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     จ านวน 400,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา รวมถึงการปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อ 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ฝายทดน้ า อ่างเก็บน้ า สระเก็บน้ า ฯลฯ 
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        แผนงำนกำรพำณิชย์ 
งำนกิจกำรประปำ       รวม 1,077,400  บำท 
งบด ำเนินงำน        รวม    698,400  บำท  
ค่ำใช้สอย        รวม    180,000  บำท  

รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร      จ านวน 150,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปาของ  

อบต.วังมะปรางเหนือ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล  
ค่าจ้างเหมาก าจัดวัชพืชในบริเวณแหล่งน้ าดิบ ค่าจ้างเหมาสูบตะกอน 
ท าความสะอาดที่ถังน้ าใส ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกท าการอย่างใด 
อย่างหนึ่งซึ่งเป็นงานจ าเป็นหรือเร่งด่วนที่ อบต. ไม่สามารถด าเนินการได้  
เช่น งานซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ฯลฯ         

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม       จ านวน 30,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งาน 

ได้ตามปกติ เช่น เครื่องสูบน้ า เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน ฯลฯ         

ค่ำวัสดุ        รวม   218,400  บำท  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        จ านวน 15,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงาน เช่น คาปาซิเตอร์ ฟิวส์หลอด  
สวิทซ์แม่เหล็ก โอเวอร์โหลด ฯลฯ         

วัสดุงานบ้านงานครัว        จ านวน      400  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงาน เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ         

วัสดุก่อสร้าง         จ านวน 100,000  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงาน เช่น ทรายกอง กรวดกรอง  

ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ         
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์      จ านวน 93,000  บาท  

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส าหรับปฏิบัติงาน เช่น คลอรีน สารส้ม ปูนขาว  
เคมีภัณฑ์ ฯลฯ         

วัสดุอื่น         จ านวน 10,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทข้างต้น เช่น   

มาตรวัดน้ า ฯลฯ         

ค่ำสำธำรณูปโภค       รวม 300,000  บำท  
ค่าไฟฟ้า         จ านวน 300,000  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับระบบประปาของ อบต.วังมะปรางเหนือ       
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งบลงทุน        รวม 379,000  บำท  
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       รวม 379,000  บำท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค         

โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา    จ านวน 299,000  บาท  
1. โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา   

          เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา  
ระบบประปาหมู่บ้านทอนแจ้ หมู่ที่ 9 จ านวน 4 สายทาง ดังนี้ 

    1. ถนน ส.ป.ก.โต๊ะสี - ทอนแจ้ 
   2. ถนน แยกทางหลวง 4278 (ทอนแจ้) - โต๊ะสี 
    3. ถนน แยกทางหลวง 4278 (ทอนแจ้) - ต่อเขต อบต.อ่าวตง (บางคราม) 
    4. ถนน ทางหลวง 4278 (ทอนแจ้) - อ่าวตง 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือก าหนด)     

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     จ านวน 80,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา รวมถึงการปรับปรุงทรัพย์สินเพื่อให้ 
     สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โรงสูบน้ า โรงกรองน้ า ถังน้ าใส หอถังสูง  
     ท่อวางระบบ  ท่อส่งน้ าดิบ  ท่อจ่ายน้ าประปา รั้ว ประตูรั้ว ฯลฯ 
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แผนงำนงบกลำง 

งบกลำง         รวม 6,999,870  บำท  
งบกลำง         รวม 6,999,870  บำท  
งบกลำง         รวม 6,999,870  บำท  

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน 74,000  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมในอัตราที่ก าหนด 

ส าหรับพนักงานจ้าง         

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        จ านวน 5,200,000 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน 

การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ         

เบี้ยยังชีพคนพิการ        จ านวน 1,200,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการ 

ทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ         

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์        จ านวน      14,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์         

ส ารองจ่าย         จ านวน    231,610  บาท
 เพ่ือจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

หรือในกรณีท่ีหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีงบประมาณท่ีจะเบิกจ่ายได้หรือมีแต่ 
ไม่เพียงพอกับความจ าเป็นที่จะต้องจ่าย กรณีไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่าย 
หรือกรณีมีรายจ่ายที่นอกเหนือไปจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ        

รายจ่ายตามข้อผูกพัน        จ านวน    110,000  บาท 
เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมะปรางเหนือ 

     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังมะปรางเหนือ  
ตามโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2561         

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   จ านวน     170,260  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละ 1   
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          ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

                                   
              

แผนงำนงบ
กลำง 

แผนงำนกำร
พำณิชย์ 

แผนงำน
กำรเกษตร 

แผนงำน
อุตสำหกรรม

และกำร
โยธำ 

แผนงำน
กำรศำสนำ
วัฒนธรรม

และ
นันทนำกำร 

แผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงำนสังคม
สงเครำะห์ 

แผนงำน
กำรศึกษำ 

แผนงำนกำร
รักษำควำม
สงบภำยใน 

แผนงำน
บริหำรงำน

ท่ัวไป 
รวม 

          
แผนงำน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รำยจ่ำย 

      

          

              

งบ
กล

ำง
 

งบ
กล

ำง
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 110,000                     110,000 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 14,000                     14,000 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 74,000                     74,000 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5,200,000                     5,200,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

170,260                     170,260 

ส ารองจ่าย 231,610                     231,610 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,200,000                     1,200,000 

งบ
บุค

ลำ
กร

 

เงิน
เด

ือน
 (ฝ่

ำย
กำ

รเม
ือง

) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                    42,120 42,120 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

                    1,886,400 1,886,400 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

                    86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก                     514,080 514,080 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                    42,120 42,120 

เงิน
เด

ือน
 (ฝ่

ำย
ปร

ะจ
 ำ)

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง             527,000       788,370 1,315,370 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน             24,000       126,000 150,000 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง             60,000       101,400 161,400 

เงินเดือนพนักงาน             1,670,000       4,862,740 6,532,740 

เงินประจ าต าแหน่ง             42,000       210,000 252,000 
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แผนงำน
อุตสำหกร
รมและกำร

โยธำ 

แผนงำนกำร
ศำสนำ

วัฒนธรรม
และ

นันทนำกำร 
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  งบ/หมวด/ประเภท
รำยจ่ำย 

      

          

              

งบ
ด ำ

เน
ินง

ำน
 

ค่ำ
ตอ

บแ
ทน

 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             5,000       25,000 30,000 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

            30,000       70,000 100,000 

ค่าเช่าบ้าน                     258,000 258,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

            5,000       35,000 40,000 

ค่ำ
ใช้

สอ
ย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   150,000   85,000     330,000     72,000 313,000 950,000 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                     300,000 300,000 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

                        

ค่าใช้จ่ายในการ รณรงค์ ป้องกัน 
ควบคุมและดูแลรักษาโรคที่แมลงและ
แมงเป็นพาหะ 

          50,000           50,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.วังมะปรางเหนือ ต้านยาเสพติด 

        250,000             250,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

        50,000             50,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

                80,000     80,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ และ
ผู้สูงอายุ 

              80,000       80,000 

ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม           10,000           10,000 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมน าสังคมอยู่ดีมีสุข 

        40,000             40,000 
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แผนงำนกำร
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แผนงำน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รำยจ่ำย 

      

          

              

  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และ
กิจกรรมการบ าบัด ฟื้นฟูคุ้มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          30,000           30,000 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ "คลินิก
ประปา อบต. เติมน้ าใจให้ประชาชน" 

                    5,000 5,000 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบต.
เคลื่่อนที่ 

                    50,000 50,000 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ
ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

                    20,000 20,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                     250,000 250,000 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ทบทวน
สมาชิกอาสาป้องกันฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) 

                  50,000   50,000 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
เดินทางไปราชการ 

            40,000         40,000 

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

          30,000           30,000 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง                     300,000 300,000 
ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ 

        30,000             30,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

          30,000           30,000 

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการจัดกิจกรรม
และการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

        30,000             30,000 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้
การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 

          50,000           50,000 

ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 

          30,000           30,000 
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แผนงำน
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  งบ/หมวด/ประเภท
รำยจ่ำย 

      

          

              

 

 

ค่าใช้จ่ายในโครงการการรณรงค์ป้องกัน 
ควบคุมและดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า 

          40,000           40,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   30,000         140,000       80,000 250,000 

ค่ำ
วัส

ดุ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย             2,000         2,000 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง             20,000       25,000 45,000 

วัสดุคอมพิวเตอร์             20,000       70,000 90,000 

วัสดุส ารวจ             4,000         4,000 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   15,000         85,000       10,000 110,000 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น             61,000       60,000 121,000 

วัสดุกีฬา         70,000             70,000 

วัสดุงานบ้านงานครัว   400                 30,000 30,400 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   93,000                   93,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)                 410,100     410,100 

วัสดุก่อสร้าง   100,000         128,000       10,000 238,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             2,000       5,000 7,000 

วัสดุส านักงาน             13,000       190,000 203,000 

วัสดุอื่น   10,000         1,000         11,000 

ค่ำ
สำ

ธำ
รณ

ูปโ
ภค

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     75,000 75,000 

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล                     25,000 25,000 

ค่าไฟฟ้า   300,000                 150,000 450,000 

ค่าบริการไปรษณีย์             2,000       16,000 18,000 

ค่าบริการโทรศัพท ์                     20,000 20,000 

งบ
ลง

ทุน
 

ค่ำ
ครุ

ภัณ
ฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน                         

เก้าอี้ท างาน                     10,500 10,500 

เก้าอี้ส านักงาน             12,500         12,500 
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ตู้เก็บเอกสาร (บานเลื่อนทึบ-บานเลื่อน
กระจก) 

                    6,000 6,000 

ตู้เหล็ก 2 บาน                     11,000 11,000 

ตู้เหล็กขนาด 2 บาน                     5,500 5,500 

โต๊ะท างาน                     5,900 5,900 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค                     21,000 21,000 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                     30,000 30,000 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า                     5,800 5,800 

เครื่องคอมพิวเตอร์                     44,000 44,000 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก 

                    7,700 7,700 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ส าหรับกระดาษขนาด A3 

            53,000         53,000 

เครื่องส ารองไฟ                     5,600 5,600 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                         
ซื้อรถยนต์บรรทุกติดแครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

            2,650,000         2,650,000 

รถจักรยานยนต์                     51,000 51,000 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล                     30,000 30,000 

ค่ำ
ที่ด

ินแ
ละ

สิ่ง
ก่อ

สร้
ำง

 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                         
โครงการปรับปรุงและขยายเขตระบบ
ประปา 

  299,000                   299,000 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

  80,000 400,000       1,000,000         1,480,000 
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งบ
รำ

ยจ่
ำย

อื่น
 

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

 

รายจ่ายอื่น       95,000             20,000 115,000 

งบ
เงิน

อุด
หน

ุ
น เงิน อุด
หน

ุ
น 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                     30,000 30,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ             792,500   856,000     1,648,500 

รวม 6,999,870 1,077,400 400,000 180,000 470,000 270,000 7,719,000 80,000 1,346,100 122,000 11,335,630 30,000,000 

 


